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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

PLx.456/2016                              Bucureşti, 05.10.2016 
                                     Nr.4c-3/414/2016 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

   
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în 

vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici 

din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, transmis cu adresa PLx. 456 din 17 octombrie 2016 şi 

înregistrat cu nr.4c-3/414/2016.   

 Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În raport cu obiectul său de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare, Camera Deputaţilor fiind, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) teza a II-a 

din Constituţia Românei, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Cameră decizională. 

 

        
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

PL.x 456/2016  
                                                                          Bucureşti, 26.10.2016 

                                                                                                         Nr.4c-3/414/2016 
 

                   
R A P O R T 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele 
obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi 

sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în 
vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor 
economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, transmis cu adresa PLx. 456 din 17 
octombrie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-3/414/2016.   

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în 
şedinţa din 11 octombrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu unele observaţii şi 
propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 879 din 19 septembrie 2016. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 25 octombrie 2016.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 de deputaţi din totalul de 18 de deputaţi 
membri ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la dezbaterea proiectului de Lege la şedinţa comisiei a participat domnul Găman 
Mihai Sorin, director al Direcței resurse minerale, din cadrul Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

În urma dezbaterilor, membrii  Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare  
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 
privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de 
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mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu 
amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
                         Iulian Iancu                                              Istvan Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
                  Lucian Cumpătă 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 
PL.x 456/2016 Nr.4c-3/414/2016 Anexa 
  
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 

asupra proiectului de LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la 
unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de  

Afaceri 
 

 
Nr. 
crt. 

 
OUG nr. 57/2016 

Forma adoptată de 
Senat 

Amendamente 
admise/autor 

 
Motivaţia 

0  1 2 3 
1.  

 
 

---------------- 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea 
unor măsuri în vederea conformării statului la 
unele obligaţii de mediu din sarcina 
operatorilor economici din industria 
extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri 

- Nemodificat  

2.  
 
 

---------------- 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de de 
urgență a Guvernului nr.57 din 19 septembrie 
2016 privind reglementarea unor măsuri în 
vederea conformării statului la unele obligaţii 
de mediu din sarcina operatorilor economici 
din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de de 
urgență a Guvernului nr.57 din 19 septembrie 
2016 privind reglementarea unor măsuri în 
vederea conformării statului la unele obligaţii 
de mediu din sarcina operatorilor economici 
din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
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nr.728 din 20 septembrie 2016. nr.728 din 20 septembrie 2016, cu 
următoarele modificări: 

3 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 
19 septembrie 2016 

privind reglementarea unor măsuri în vederea 
conformării statului la unele obligaţii de 
mediu din sarcina operatorilor economici din 
industria extractivă, aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
 

 
- Nemodificat 

 
- Nemodificat 

 

4 Art. 1. - Se autorizează Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
să întreprindă toate măsurile necesare în 
vederea asigurării conformării statului român 
la unele obligaţii de mediu  prevăzute  în  
Directiva 2006/21/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 martie 2006 
privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive şi de modificare a Directivei 
2004/35/CE, transpusă prin Hotărârea 
Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea 
deşeurilor din  industriile  extractive,  din   
sarcina  operatorilor   economici   din   
industria extractivă,  pe care acest minister îi 
are sub autoritate. 
 

- Nemodificat - Nemodificat  

5 Art. 2. - Pentru îndeplinirea acestor măsuri 
Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri verifică 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii: 
 
a) operatorul  economic  se  află  în  
procedura  falimentului,   deschisă potrivit 
legislaţiei insolvenţei aplicabile ; 
 
 
 

 
- Nemodificat 

 
- Nemodificat 
 
 
1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 „a) operatorul economic se află în procedura 
de insolvență, deschisă potrivit prevederilor 
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 
modificările și completările ulterioare;” 
 

 
 
 
 
 
Cons. 
Legislativ 
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b) sumele  constituite  din  garanţia  
financiară  stabilită  în  planul  de refacere a 
mediului, în planul de gestionare a deşeurilor 
extractive şi în proiectul tehnic  de  refacere  a  
mediului  nu  sunt  suficiente  pentru  
realizarea  măsurilor stabilite; 
c) s-a pronunţat de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene o hotărâre de condamnare 
prin care s-a constatat neîndeplinirea 
obligaţiilor de mediu, prevăzute de art. 4 şi 
art. 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
15 martie 2006, ori există iminenţa unei 
asemenea hotărâri. 

b) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
c) - Nemodificat 

6 Art. 3 - (1) Finanţarea măsurilor prevăzute la 
art. 1 se asigură de la bugetul statului prin 
bugetul Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 
(2) În anul 2016, pentru îndeplinirea 
măsurilor prevăzute la art. 1, prin derogare de 
la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, pot fi 
alocate Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin 
hotărâre a Guvernului, emisă în 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 
(3) În cazul în care investiţia se derulează pe 
durata mai multor ani, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
va face demersurile necesare pentru alocarea 
sumelor anuale în legea bugetului de stat. 

 
- Nemodificat 

 
- Nemodificat 
 
 
 
 

 

7 Art. 4 (1) Sumele utilizate pentru finanţarea 
măsurilor prevăzute la art. 1 sunt considerate 
cheltuieli pentru conservarea şi administrarea 
bunurilor din averea debitorului, în cadrul 
procedurii falimentului, în înţelesul 

 
- Nemodificat 

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. -  (1) Sumele utilizate pentru 
finanţarea măsurilor prevăzute la art. 1 sunt 
considerate cheltuieli pentru conservarea şi 

 
 
 
Cons. 
Legislativ 

http://idrept.ro/12020930.htm
http://idrept.ro/00057056.htm
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legislaţiei insolvenţei aplicabile, şi se plătesc 
cu prioritate din valorificarea acestor bunuri. 
(2) Sumele încasate de Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. 
(1) se fac venit la bugetul de stat, potrivit 
prevederilor legale. 

administrarea bunurilor din averea 
debitorului, în cadrul procedurii insolvenței, 
în înţelesul Legii nr. 85/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se plătesc cu prioritate 
din valorificarea acestor bunuri.” 
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